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Příprava pobytu, studium na přijímající škole:

Předměty, které se učí v ZS, se liší od LS, ale nebyly nám zaslány, takže se celý Learning 
Agreement měnil. Je možné si zvolit max. 6 předmětů, pro splnění podmínek UHK je 
potřeba splnit 3 předměty. Na výběr je relativně dost předmětů v angličtině (zbytek v 
korejském jazyce), na některé ale výměnné studenty nepustí, a proto je nejlepší si vše 
ověřit se svým buddym. Jejich buddy systém je opravdu super (pokud náhodou nemáte 
smůlu) a studenti, kteří se o nás starali, dokáží poradit skoro se vším. Výběr předmětů 
probíhá před pobytem a první týden výuky je možné předměty změnit. Není možné si volit 
časy, které se nám hodí, jako na UHK. Časy jsou dané a většinou je jen jedna možnost.


Mé předměty: 
Všechny předměty mají midterms a final exams. Některé mohou mít menší testy v 
průběhu výuky. S každou absencí hodnocení klesá (pokud neuvede vyučující jinak). 
Většina předmětů je zaměřená na studování textů a potom psaní testů, někomu tento 
systém nemusí vyhovovat.
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Korean language – je možné absolvovat rozřazovací test, výuka probíhala jednou týdně 
po dvou blocích pozdě večer – může se změnit, vyučujích je více a není možné si zvolit 
samovolně


Consumer Behaviour – vyučující je Jay Fraser, jedná se o předmět, který vám něco dá, 
Jay dává důraz na skupinové diskuze, probíhají zmíněné menší testy, časově 
nejnáročnější předmět


Politics, Society, Culture of North Korea – předmět pro ty, co KLDR zajímá, profesor je 

bývalý diplomat a chápe dobře vztahy mezi Koreou a Japonskem, jako midterm byla 
prezentace na jakékoliv téma spojené s KLDR (a také jediná prezentace, kterou jsem za 
celý semestr udělala – velká změna oproti UHK)


Business English – tento předmět jsem původně zvolila jako záchytný bod, kdyby se mi 

nepodařilo splnit ty ostatní, nakonec mi dal více, než jsem očekávala, nejedná se pouze o 
studium angličtiny, která se používá v prac. prostředí, ale Michelle Andrus naučí psaní 
životopisu, motivačního dopisu atd.


Ubytování, strava, doprava, ostatní:

Já jsem zvolila nejlevnější možnost: koleje. 
Ubytování je po dvou osobách, které sdílí hlavní 
místnost a samostatnou koupelnu. Není zde 
možnost vaření! Pouze mikrovlnka v lobby. 
Ubytování se vybírá před odjezdem, cena byla 
zhruba 1 300 000 won neboli 25 500 Kč za celý 
pobyt.




Co se týče stravy, tak je možné se 
stravovat ve třech školních jídelnách (od 3 
500 won až 5 000 won) a jedné školní 
restauraci (od 5 000 won). Jejich 
rozmanitost jídel je malá a mě po pár 
týdnech omrzela. Pokud nemáte rádi 



pálivé jídlo, budete trpět :) V blízkosti školy je mnoho dalších restaurací, vše je od 5 000 
won (cca 100 Kč) výš.


Doprava v Soulu je velice jednoduchá. Z Incheon Airport jezdí limousine bus (15 000 won) 
přímo před vchod do kolejí, z Gimpo airport je možné jet metrem a potom využít autobus 
nebo si vyšlápnout do kopce do kolejí. Doporučuji si zařídit T-Money kartu hned první den 
příjezdu a dát na ni alespoň 50 000 won (je otravné si pořád dokola nabíjet a hodně to 
zdržuje). S T-Money je možné využívat metro i autobusy, které jezdí v Soulu často a já si je 
oblíbila více než metro. Rozhodně se vyhýbejte metru ve špičkových hodinách, pokud se 
nechcete stát gimbapem.


Protože mám vlastní notebook, nevyužívala jsem školní PC, kromě kopírování v lobby na 
koleji nebo v tiskovém centru. Viděla jsem počítače v knihovně, ale myslím si, že je nutné 
si je rezervovat.


Zdravotní pojištění jsem měla od ERV Sbaleno za 2 565 Kč. Byla to nejlevnější možnost, 
se kterou souhlasila jak SU tak UHK.


Finanční podpora:

Letenky se stopem ve Vietnamu stály 
cca 21 000 Kč, koleje cca 25 500 Kč, 
očkování jsem měla splněné z 
předchozích cestování, pojištění bylo 2 
565 Kč.


Průměrně jsem každý měsíc utratila 
zhruba 15 000 Kč (jídlo, nějaké to 
cestování, zábava,…). Celkem stál 
pobyt v Koreji cca 109 065 Kč (berte to 
prosím s rezervou, protože každý člověk 
jí jinak, baví se jinak, prostě žije jinak).


UHK přispěla na pobyt 76 000 Kč. Tato částka mi velice pomohla a tímto bych chtěla 
UHK poděkovat za možnost tohoto výjezdu a paní Hebkové za rychlou komunikaci v 
případě potřeby. Zbylá suma obsahovala peníze z brigády a příspěvek od rodiny.






	 Chtěla bych dodat, že nejsem 	 	

	 člověk, co chodí na párty a 	 	

	 podobné sešlosti: celková cena by 	

	 se o dost zvedla vzhledem k ceně 	

	 těchto akcí v Koreji.


V případě dotazů mě můžete 
kontaktovat skrze výše uvedený e-
mail.


Hodně štěstí pokud si Soongsil 
vyberete (nebo jinou univerzitu v 
Koreji), byl to skvělý zážitek i přes 
drobné problémy. Objevujte svět dokud máte možnost! :)



